3
4
5-6
7
8
9
10
11-23
24-36
37-39
40
41
42-44
45
46

Syfte och underlag
Organisation
Styrning
Målgrupper
Resurser
Samverkan
Deltagare per skolform
Måluppfyllelse och uppföljning kommunala mål
Måluppfyllelse nationella mål per skolform
Analys och förbättringsområden kring avbrott
Lärcentrum i siffror och Digitala tjänster
Vuxenutbildningen nationellt 2018
Inför 2019
Sammanfattning
Ansvariga för sammanställningen

•

Syftet med vår kvalitetsredovisning är främst att den ska vara ett verktyg som bidrar till utveckling
av vår verksamhet. Den ska tydliggöra kontinuiteten och öka delaktigheten i utvecklingsarbeten
som pågår för att öka kvaliteten på vår verksamhet. Kvalitetsredovisningen tydliggör de mål som
finns för verksamheten. De statliga målen ska korrelera med huvudmannens mål för densamma.

•

Respektive rektor och verksamhetsansvarig har tillsammans med sin personal och
utbildningsanordnare följt upp året på olika sätt; genom kursenkäter, studerandeenkät,
resultatuppföljning/-analys samt via avvikelseuppföljning och verksamhetsbesök.
Ledningsgruppen gör en gemensam analys av hela verksamheten och sammanfattar resultaten,
analysen och beslutar om åtgärder.

•
•
•

•
•
•
•
•

Skollagen SFS 2010:800
Förordning om vuxenutbildning SFS
2011:1108
Läroplan för vuxenutbildningen Reviderad
2017
Allmänna råd/föreskrifter
Ämnes- och kursplaner
Lag om yrkeshögskolan SFS 2009:128
Förordning om yrkeshögskolan SFS
2009:130
Andra förordningar om t ex statsbidrag,
behörigheter för lärare och avgifter för
prövning.

•
•
•

Vision 2050
Strategisk plan och budget 2018-2020
Kommunala styrkort
• Kommunstyrelsens mål

• Nämndsmål
• Verksamhetsmål
• Mätetal/mått
• Aktiviteter

Vuxenutbildningen ska:

Kunden/medborgaren kan förvänta
sig:

•

•
•
•
•

•
•

•
•

Leva upp till vårt uppdrag – lärande i
tiden med fokus på individen –
nationell målsättning med
vuxenutbildningen.
Använda våra totala resurser på ett
klokt sätt; fördela, omfördela och vara
flexibla.
Skapa en modern organisation där
resurserna anpassas till alla våra
uppdrag.
Jobba utifrån efterfrågan.
Skapa fungerande strukturer,
processer och rutiner.

•

En sammanhållen vuxenutbildning.
Ett professionellt bemötande
En lyhörd och flexibel organisation.
Hög tillgänglighet
✓ Fungerande e-tjänster
✓ Uppdaterad information.
Likvärdig och rättssäker behandling.

•

Kompetent personal

•

Vuxna med kort tidigare utbildning

•

Vuxna med svag ställning på arbetsmarknaden

•

Vuxna utrikesfödda i behov av att lära sig svenska

•

Vuxna i behov av särskild utbildning

•

Vuxna med behov av eftergymnasial yrkesutbildning

•

Vuxna med rätt att komplettera tidigare gymnasieutbildning för behörighet

•
•

Lokaler: Porsön två olika lokaliteter, Bergnäset samt externa anordnares lokaler
Personal:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ca 60 lärare
5 studie- och yrkesvägledare
3 administratörer
2 vaktmästare
1 kurator
1 bibliotekarie
4 utbildare
3 utbildningsledare
3 rektorer
1 avdelningschef

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inom Arbetsmarknadsförvaltningen, t ex DUA/DUNA,
Femkantens vuxenutbildning
Boden – Kalix – Luleå – Piteå – Älvsbyn
✓ Ägargrupp & ledningsgrupp
✓ Nätverk inom olika yrkeskategorier
✓ Arvidsjaur – samverkan kring yrkesvux
Luleå gymnasieskola
Lapplands kommunalförbund – LKF
Vuxenutbildning i samverkan – ViS
Yrkeshögskoleförbundet
Nitus – nätverk för lärcentra
Arbetsförmedlingen, branscher & företag
Organisationer & föreningar
Region Norrbotten
YH NORD
Umeå universitet - socionomutbildning
Kustnätverk

2016

2017

2018

Kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå

204

246

404

Kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå

1 880

1992

1931

Särskild utbildning på
grundläggande nivå

18

23

29

Särskild utbildning på gymnasial
nivå

4

7

16

Utbildning i svenska för
invandrare

586

715

765

Yrkeshögskoleutbildning

168

189

221

Uppföljning och analys av aktiviteter

•

Uppsökande verksamhet; utbildnings-och rekryteringsmässor,
gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen
Alla aktiviteter som planerades för 2018 har genomförts.
Mässa Nolia karriär: Den primära målgruppen för mässan är gymnasieelever vilket
gjorde det svårt att nå ut med information om vuxenutbildning.
Vuxenutbildningen har ej fullt ut lyckats att mäta satt nyckeltal - nu återstår att
utveckla sätt att få veta hur individer fått information om vad Vuxenutbildningen har
att erbjuda. Tillgänglig information för målgruppen kortutbildade och forum för
möten är viktigt, vilket bl. a sker på Arbetsförmedlingen och för inbjudna till
vuxenutbildningen. Ett annat fokus ligger på uppsökande verksamhet riktad till
personer med rätt att studera inom Särskild utbildning för vuxna. Under året har
genomförts särskilda marknadsföringsinsatser för att nå och motivera personer med
behov och rätt till vuxenutbildning att ta del av utbildningsinsatser; film på
reklamskyltar på olika platser inom kommunen, annonsering på Facebook, mm.

Ur Läroplanen:
”Vuxenutbildningen ska
sträva efter flexibla lösningar
[---] eleven bör kunna
kombinera dels studier i flera
skolformer inom
vuxenutbildningen, dels
studier med arbete.”
”Personalen ska, efter en av
rektorn gjord arbetsfördelning,
bidra till att presumtiva elever
får information om olika
utbildningsmöjligheter.”

Ökat antal elever på SFI som erbjuds yrkesinriktade studier.
•
Starta yrkesförberedande Sfi-utbildning inom vård och omsorg.
•
Planera och genomföra minst en omgång av förberedande orienteringskurs.
•
För att minska trösklarna till yrkesutbildningarna hitta former för att göra nivåtester inför studier.
•
Genomföra arbetsmarknadsdagar på SFI
•
Orienteringskurs i vardagsmatematik för kortutbildade på SFI
•
Verka för att införa kompletterande befattningar för att lösa lärarbrist inom vissa områden.
Under 2017 startades en yrkesförberedande Sfi-utbildning inom vård och omsorg med god måluppfyllelse. Av
gruppen har flera personer sökt och gått vidare till omvårdnadsutbildning på gymnasial nivå. Därav slutsatsen
att yrkesinriktad SFI bättre förbereder för fortsatta yrkesstudier än den ”allmänna” SFI utbildningen.
Nivåtester används för att bedöma förkunskaper i svenska som andraspråk, svenska, engelska och matematik
kopplat till studier i dessa ämnen främst, men har bl. a använts för sökande till vård- och omsorgsutbildningar.
Testerna kan vid behov användas för att avgöra språknivå inför antagning till yrkesutbildningar.
Arbetsmarknadsdag har under året genomförts en gång, med ett stort intresse från eleverna. Aktiviteten leder
till att elever får kontakt med arbetsgivare, andra utbildningsanordnare, fackliga representanter, m fl. Planer
finns för utökning till två dagar per år. Innehållet i dagarna kommer att utvecklas under 2019 för att t ex locka
fler män till omvårdnadsyrken.
Orienteringskurs i vardagsmatematik för kortutbildade på SFI har inom ramen för utbildningsplikt har
genomförts 2018.
Det har även genomförts orienteringskurs i kombination med SFI som ger en varierad bild av arbetsmarknaden. Kursen riktar sig till individer som omfattas av utbildningsplikt.

Ur Läroplanen:
”Vuxenutbildningen ska
sträva efter flexibla lösningar
[---] eleven bör kunna
kombinera dels studier i flera
skolformer inom
vuxenutbildningen, dels
studier med arbete.”
”Personalen ska, efter en av
rektorn gjord
arbetsfördelning, bidra till att
presumtiva elever får
information om olika
utbildningsmöjligheter.”

Vuxenutbildningens utbildningar ska upplevas attraktiva för målgruppen.
•
Prioritera insatser till områden inom kommunen med kompetensförsörjningsproblem
•
Förbättrad matchning av arbetslösa
Den låga arbetslösheten har lett till problem med kompetensförsörjning inom flertalet
områden i kommunen. Anvisningar av arbetslösa ska i första hand göras till de
områden där det finns brist på arbetskraft, dvs nära ordinarie verksamhet.
Vuxenutbildningen har inom ramen för ordinarie lärlingsutbildning genomförs en
orienteringskurs för att de individer som har behov ska kunna göra ett väl underbyggt
studieval och vara säkra på inriktning inför sin lärlingsutbildning och därmed kunna
uppnå en bättre matchning mot önskat yrke.

En särskild orienteringskurs har genomförts med tanke på ev. elever inom
lärlingsutbildning inom ramen för särskild utbildning för vuxna men med möjlighet att
delta för alla målgrupper. Denna har resulterat i att en elev inom särvux har påbörjat
lärlingsutbildning och någon enstaka kommer att påbörja utbildningen.
Inom ramen för ordinarie lärlingsutbildning genomfördes under 2018 en
orienteringskurs för att de individer som har behov ska kunna göra ett väl underbyggt
studieval och vara säkra på inriktning inför sin lärlingsutbildning. Praktik kombineras
med utbildningssatsningar.

Ur Läroplanen:
”Vuxenutbildningen ska
sträva efter flexibla
lösningar [---] eleven bör
kunna kombinera dels
studier i flera skolformer
inom vuxenutbildningen,
dels studier med arbete.”
”Personalen ska, efter en
av rektorn gjord
arbetsfördelning, bidra till
att presumtiva elever får
information om olika
utbildningsmöjligheter.”

•
•
•
•
•

Underlätta för företag att anställa nyanlända: Samverkan i övergång från utbildning till arbetsmarknad.
Insatser för att främja entreprenörskap: Entreprenörskap kopplad till yrkesutbildningar.
Samordnat arbete för utbildningsinsatser vid nyetablering.
Verka för att införa kompletterande befattningar för att lösa lärarbrist inom vissa områden.
Arbetsmarknadsdagar inom SFI minst en gång per år

Alla aktiviteter som planerades för 2018 har genomförts.
Företagskoordinator har anställts med mål att stärka samverkan mellan utbildningsvägar och näringsliv samt underlätta individers
väg till arbetsmarknaden. DUA/DUNA-arbetet är likaså ett led i att stärka unga och nyanländas väg i vidare studier eller mot en plats
på arbetsmarknaden.
Företagskoordinator har till uppgift att ha dialog med såväl nyetablerade som med etablerade arbetsgivare i behov av arbetskraft.
Detta kan utvecklas ytterligare genom att öka varumärket Vuxenutbildningen som en viktig aktör och leverantör av agila
utbildningslösningar vid nyetablering av företag. Vuxenutbildningen har arrangerat uppskattade inspirationsträffar för företagare
inom ett par utvalda branscher med bl. a inbjuden föreläsare, för att öka kunskap och förståelse inför att kunna anställa fler nyanlända.
Elever som läser lärlingsutbildning har mottagit en allt mer tydlig information kring möjligheten att läsa entreprenörskap internt men
även via Hermods. Under 2018 har endast någon enstaka elev nyttjat möjligheten att läsa kursen.
Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har påbörjat ett strategiskt arbete med mål att underlätta för elever att gå emellan de olika
skolformerna.
Lärarassistent är en ny befattningen i kommunen. Gällande studiehandledare på modersmål så har en utbildning startat i samarbete
med Sunderby Folkhögskola.
Arbetsmarknadsdag har genomförts en gång under året. Eleverna har visat stort intresse för alla aktiviteter under dagarna. Aktiviteten
leder till att elever får kontakt med arbetsgivare, vilket i sin tur leder till sommarjobb i flera fall, ökat intresse för studier, bättre
underlag för och träffsäkrare studieplaner, bl.a. Planer finns för utökning till två dagar per år. Innehållet i dagarna kommer att
utvecklas under 2019 för att t ex locka fler män till omvårdnadsyrken.

Av deltagare i riktad aktivitet ska minst 30 % gå till arbete eller studier kopplade till
personernas kompetensområde.
• Två intensivkurser inom svenska som andraspråk på gymnasial nivå ska ges
som sommarkurser.
Till den språkutvecklande kursen – Svenska som andraspråk 1 på gymnasienivå - var det sju
personer som sökte varav sex antogs. Två elever gjorde avbrott, en nådde inte målen och
resterande tre fick betyg. I ett fall saknas uppgifter om fortsatta studier eller arbete. De övriga
två som fick kursbetyg har gått vidare i sina studier och påbörjat yrkesutbildning resp. läst
teoretiska kurser för att bli behöriga att arbeta inom nuvarande yrken.
Två av sju elever, vilket motsvarar närmare 30 % (29%) gick vidare till fortsatta studier.
Antalet elever är lågt vilket innebär att signifikansen är låg. Fler aktiviteter hade kanske
bidragit till en ökning av antal elever. Även en god arbetsmarknad är en stark påverkansfaktor
då eleverna har lätt att nå arbete.

Kurserna har genomförts. Även orienteringskurser kommer att tas fram för att tillgodose ev.
behov av vissa specifika insatser såsom konversationskurser t ex, eftersom elever som gått
kurserna i SVA 1 och 2 uttryckt dessa önskemål. Både SVA1 och SVA 2 ges både som på
platskurser och som distanskurser inom egenregin

Ur Läroplanen:
”Vuxenutbildningen ska
sträva efter flexibla lösningar
[---] eleven bör kunna
kombinera dels studier i flera
skolformer inom
vuxenutbildningen, dels
studier med arbete.”

100 % av elever/studerande ska ha möjlighet att individuellt utvärdera sin utbildning /kurser
•
Kursutvärderingar läggs in i respektive kursplanering
•
Kursutvärderingar läggs in i varje kursplanering

Alla elever inom Vuxenutbildningen har möjlighet att individuellt besvara kursutvärderingar inom alla
kurser. Vidare ges alla elever möjlighet att besvara en omfattande utbildningsenkät. Svarsfrekvensen
under 2017 var dock relativt låg likaså under 2018.
Under 2018 har vuxenutbildningen sett över utbildningsenkätens innehåll och distribution med mål att
öka svarsfrekvens. Detta är en del i kvalitetsarbetet för att kunna vidta förbättrande åtgärder. Samtlig
personal ska involveras i utvecklingsarbetet

Ur Läroplanen:
”Eleverna ska ges reella
möjligheter att utöva inflytande
på utbildningen”.

”Vuxenutbildningens mål är att
varje elev kan bedöma sina
studieresultat och
utvecklingsbehov i förhållande
till kraven för utbildningen.”
”Rektor har ett ansvar för att
’verksamhetens arbetsformer
utvecklas så att ett aktivt
elevinflytande gynnas’.”

Andel män i omvårdnadsutbildningar
•
•

Åtgärder för att bryta könsnormer vid utbildningsval: specifikt riktade
insatser till män för studier inom vård och omsorg
Åtgärder för att bryta könsnormer vid utbildningsval:
på arbetsmarknadsdagar sfi genom att visa på förebilder

Under 2018 har det genomförts åtgärder för att bryta könsnormer vid utbildningsval i
vuxenutbildning genom specifik information riktad till män.
Det är en hög andel män inom FYS - inom ramen för SFI en förberedande yrkessvenska inom
vård och omsorg. Det finns ett tydligt jämställdhetstänk om att det ska finnas en jämn
representation av könen inom våra utbildningar.

Tidigare manliga elever inom t ex omvårdnadsutbildningar har inbjudits till bl. a
arbetsmarknadsdagarna på SFI, för att informera om sina erfarenheter och för att bidra till att
personer kan göra väl underbyggda val inför kommande studier. Verksamheten har bjudit in
män som är anställda inom olika delar av vårdsektorn att komma och informera; hemtjänst,
personlig assistans, äldreomsorg - och med olika funktioner/yrken i samma syft

Ur Läroplanen:
”Vuxenutbildningen ska aktivt
och medvetet främja kvinnors
och mäns lika rätt och
möjligheter.”
”Läraren ska se till att
utbildningen till innehåll och
utformning präglas av ett
jämställdhetsperspektiv.”
”Ingen ska inom
vuxenutbildningen utsättas för
diskriminering som har samband
med kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller
uttryck …”.

•
•

Förbättrad validering av målgruppen
Insatser utifrån utökningen av målgruppen nyanlända inom DUA

Inom Femkantens vuxenutbildning har det tagits fram en valideringsmetod och modell med
utgångspunkt i vård- och omsorgsområdet som kommer att tas fasta på i ett projekt i samarbete
med region Norrbotten för spridning och så småningom tillämpning inom andra yrkesområden.
Ett valideringsverktyg har införts. Tillsammans med arbetsgivare inklusive kommunala
förvaltningar kan valideringsbara yrkesprofiler tas fram, t ex liknande vårdnära tjänster som
Landstinget arbetar med. Detta verktyg kommer att underlätta även för individer, som söker
arbete, i att kunna visa sin kompetens på nivåer som är under gymnasienivå/informella
kunskaper.
Kommunen och dess vuxenutbildning var tidiga ut med jobbspår och kunde därför relativt
enkelt fasa in dessa i den satsning som kom inom ramen för DUA/DUNA. Ytterligare spår
planeras; spår för kortutbildade och jobbspår inom vård och omsorg.

Ur Läroplanen:
” Vuxenutbildningen ska aktivt
och medvetet främja kvinnors
och mäns lika rätt och
möjligheter.”
”Läraren ska se till att
utbildningen till innehåll och
utformning präglas av ett
jämställdhetsperspektiv.”
”Ingen ska inom
vuxenutbildningen utsättas för
diskriminering som har samband
med kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller
uttryck …”.

Andelen personer per kurs som avslutas med betyg minst E.
•
Kompetensutveckling kring språkutvecklande arbetssätt
•
Utbildning kring betyg och bedömning
•
Anpassning av utbud och arbetssätt utifrån målgruppens och individens behov
•
Följa upp resultat av kompetenshöjande insatser i medarbetarsamtal
•
Förbättrad kommunikation med elever

Av alla kurser som avslutats med betyg under 2018 har 93,8 % avslutats med minst betyget E. 2017 var
samma siffra 92,8 %. Med tanke på den redan tidigare höga måluppfyllelsen i kurser avslutade med betyg,
så är måttet 10 % inte rimligt. Under 2018 har riktade insatser initierats i syfte att minska antalet avbrott och
på så sätt öka måluppfyllelsen.
Kompetensutvecklingsinsatser har lett till större kunskaper och en större medvetenhet om betydelsen av
språkutvecklande arbetssätt, andra arbetsmetoder och förhållningssätt, en förändrad elevsyn, en stärkt
lärarroll, osv, vilket tillsammans med kompetensutvecklingsinsatser kring funktionsvariationer förväntas
gagna eleverna i sin kunskapsutveckling. Dessa kompetenshöjande insatser följs upp i medarbetarsamtal.
Betyg och bedömning är ett ständigt område för utbildning/fortbildning. Ett krav är att de lärare som inte
tidigare genomgått utbildning eller nyanställda lärare ska göra det. Utbildning för att stärka personalens
möjlighet att individanpassa utbildningen utifrån elevernas behov påbörjades under 2017 och planeras även
att fortsätta under 2019.
Kommunikationen med eleverna har förbättrats och lärare förstår vikten av att efterfråga och ha kontakt
med sina elever, följa upp aktiviteter, mm. All personal behöver stärkas i tillämpning i regelverk för att
kunna ge korrekta svar och ställa riktiga krav på eleverna. Vid stor frånvaro bland personalen har viss
uppföljning inte fungerat som planerat. E-post från elever till lärare ska besvaras senast nästkommande
arbetsdag. Lärare ska efterfråga elever vid frånvaro eller utebliven aktivitet.

Ur Läroplanen:
” ”Läraren ska fortlöpande ge
varje elev, och i förekommande fall
elevens vårdnadshavare,
information om studieresultat och
utvecklingsbehov i studierna, och
redovisa för eleverna […] på vilka
grunder betygssättningen sker
…”.
Rektor har ansvar för att ”lärare,
studie- och yrkesvägledare och
annan personal får möjligheter till
den kompetensutveckling som
krävs för att de professionellt ska
kunna utföra sina uppgifter”.
”Daglig pedagogisk ledning av
vuxenutbildningen och lärarnas
professionella ansvar är
förutsättningar för att
verksamheten utvecklas
kvalitativt. Detta kräver att
verksamheten ständigt prövas, att
resultaten följs upp och utvärderas
samt att nya metoder prövas,
utvecklas och utvärderas.”

100 % av all personal ska uppleva att den psykosociala arbetsmiljön är bra
•
•
•
•
•
•

Under punkten ”Värdegrund” genomförs särskild aktivitet inom varje APT-lag
Planering för HBTQ-certifiering
Kollegialt lärande
Rektorerna besöker varandras APT för information
Diplomerade hälsofrämjande arbetsplatser
Fördjupade studie av kommunens lönepolicy inom ramen för hälsodiplomering

Kommunens olika policydokument har aktualiserats i APT-lagen, inom ramen för det hälsofrämjande arbetet ingår
värdegrundsfrågor, t ex om synen på arbete, vad som är okej på jobbet, vad det innebär att vara medarbetare och de
ansvarsfrågor som följer med detta. Aktiviteterna har uppskattats bland de anställda.
HBTQ-certifiering ersattes med en föreläsning och workshop kring normkritik och normkritiska frågor. All personal
deltog. Insatsen är en del i vuxenutbildningens kvalitetsarbete generellt.
Det har varit svårt att få all personal att ta initiativ till att skugga varandra. Aktiviteten kan behöva styras upp. Andra
insatser i formen av kollegialt lärande har genomförts såsom studiebesök/skuggning/observation utifrån eget val och
enligt överenskommelse med arbetskamrat. Följs även upp i medarbetarsamtal
Samlokalisering förväntas ge effekt och öka möjligheterna till besök i varandras APT. Varje rektor besöker kollegornas
APT minst en gång för att informera om den egna verksamheten och svara på ev. frågor om densamma
Under 2018 har verksamhetens samtliga arbetslag hälsodiplomerats men certifiering av ett arbetslag har stannat upp då
personalkontoret trots påstötningar inte har slutfört tillsammans med det aktuella arbetslaget. Medvetenheten om allas
ansvar för det hälsofrämjande arbetet har ökat och det finns som en punkt på APT. Inom vuxenutbildningen har en
särskild s.k. arbetsglädjegrupp bildats som tar initiativ till aktiviteter för hela verksamheten
Alla arbetslag har studerat kommunens lönepolicy vilket medfört en ökad förståelse för kriterierna vid lönesättning.

Ur läroplanen:
”Rektor har ansvar för att
”lärare, studie- och
yrkesvägledare och annan
personal får möjligheter till
den kompetensutveckling
som krävs för att de
professionellt ska kunna
utföra sina uppgifter”.
”Daglig pedagogisk ledning
av vuxenutbildningen och
lärarnas professionella
ansvar är förutsättningar för
att verksamheten utvecklas
kvalitativt. Detta kräver att
verksamheten ständigt
prövas, att resultaten följs
upp och utvärderas samt att
nya metoder prövas,
utvecklas och utvärderas.”

Ökat antal elever på Sfi som erbjuds yrkesinriktade studier
•
Underlätta för företag att anställa nyanlända: orienteringskurs för nyanlända

Ur Läroplanen:
”Vuxenutbildningen ska aktivt
och medvetet främja kvinnors och
mäns lika rätt och möjligheter.”

Under 2018 har personer som omfattas av utbildningsplikt deltagit i en orienteringskurs som
visat en hög grad av nöjdhet. Vidare har det under 2018 arbetas fram ett jobbspår med
inriktning mot vård och omsorg. Sedan tidigare finns jobbspår inom restaurang och livsmedel
samt fordon/personbilsmekaniker. Inom SFI genomförs också ett spår som ska förbereda för
fortsatta studier inom vård- och omsorgsområdet.

”Läraren ska se till att
utbildningen till innehåll och
utformning präglas av ett
jämställdhetsperspektiv.”

Ur ett jämställdhetsperspektiv har befintliga utbildningsalternativ presenterats av
underrepresenterat kön som goda exempel.

”Ingen ska inom
vuxenutbildningen utsättas för
diskriminering som har samband
med kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan
trosuppfattning,
könsöverskridande identitet eller
uttryck …”.

Under året har ett flertal aktiviteter genomförts för att stärka kontakten mellan utbildning och
näringsliv, exempelvis branschträffar med föreläsningar och marknadsföringsbesök. Under
året har vuxenutbildningen arbetet med att skapa naturliga mötesplatser - där målgruppen,
berörda parter och företag kan komma samman. Vidare har företagskoordinator arbetat med
att stödja och informera företag om möjligheter med samarbete men även kartlägga företagare
i olika branscher, som kan ta emot målgruppen nyanlända i förberedande lärlingsspår.

•

Minska antalet tjänsteresor delvis genom att använda digitala hjälpmedel.

Under 2018 har aktiviteterna fortsatt enligt plan med att exempelvis utveckling av att leda och
delta i webbaserade möten och att finslipa teknik. Verksamheten har deltagit i webbaserade
konferenser eller tagit del av dem i efterhand. Inom Femkantens ledningsgrupp genomförs
merparten av mötena via webben. Även kommande samlokalisering kommer att minska antalet
tjänsteresor lokalt.

•

Genomgång och analys av lokalutnyttjande och åtgärdsplan.

Genomgång av lokalbehov och nyttjande avslutades under 2018. SFI-verksamheten har lämnat
tidigare lokaler och etablerat sig i de lokaler som framöver kommer att rymma hela
vuxenutbildningen. Under det första halvåret 2019 slutförs samlokaliseringen.

Verksamhetspoäng
Antal elever

2016

2017

2018

1 220

1 825

3025

19

23

34

Procentuell fördelning av antal elever 2018
Särskild utbildning för vuxna

9

21

21
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Antalet verksamhetspoäng under 2018 var 3025 poäng, vilket är en ökning med 1212 verksamhetspoäng jämfört
med 2017. Inom Särskild utbildning för vuxna motsvarar en verksamhetspoäng en undervisningstimme.
Antalet elever inom utbildningen 2017 var 23 personer och under 2018 ökande antalet till 34 personer.
Varje elev läser i regel några få timmar per vecka. Målet är att ytterligare utöka antalet undervisningstimmarna
per elev och vecka under 2019.
Inom särskild utbildning för vuxna underkänns inga elever utan kurserna individanpassas.
En elev har under 2018 fullföljt en lärlingsutbildning och har därefter erbjudits arbete.

2016

2017

2018

Verksamhetspoäng

34 640

99 100

119 630

Antal helårsplatser

43

124

150

A

9

10

1

B

8

30

13

C

12

56

13

D

12

47

15

E

32

73

19

F

8

7

3

Streck

9

14

1
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•

•
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Från 2017 till 2018 har en ökning av genomförda verksamhetspoäng
skett. Ökningen är 20 530 verksamhetspoäng vilket motsvarar en
ökning på nästan 26 årsstudieplatser. Under 2017 var det totala
antalet helårsplatser 124 mot 150 helårsplatser 2018. Den största
ökningen beror på att antalet sva-elever har ökat. Vi behöver rekrytera
en lärare till för att täcka behovet.
Andelen F av alla satta betyg 2018 ligger på ungefär samma nivå som
2017 (4% mot 3 % 2017). Antalet streck av totala antalet satta betyg
ligger 2018 på 1 % jämfört med 2017 då andelen streck var 6%. Detta
kan förklaras av att lärarna blivit bättre på att förstå det nya
betygssystemet och att vi i organisationen blivit bättre på att avbryta
studierna för inaktiva elever.
Antalet helårsplatser som ökat från 124 är 2017 till 150, år 2018
beräknas öka ytterligare under 2019 när verksamheterna inom
Vuxenutbildningen slås samman i gemensamma lokaler under våren
2019.
En av anledningarna till ökningen av antalet elever på grundläggande
kan vara att utlandsfödda elever som tidigare gått på sfi och
gymnasieskolan nu nått vuxenutbildningen i sin utbildning.

2016

2017

2018

Verksamhetspoäng

6610

8450

20 800

Antal helårsplatser

8

11

26

A

2

12

1

B

1

40

5

C

4

71

18

D

3

6

12

E

3

23

17

F

8

9

1

Streck

9

14

-
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•

Mellan 2017 och 2018 ökade antalet verksamhetspoäng
med 12 350 poäng. Antalet helårsplatser har gått från elva
till tjugosex. Vi har under 2018 antagit färre elever på
grundläggande nivå externt jämfört med föregående år.

•

Andelen elever med betyget F alternativt streck har
mellan 2017 och 2018 minskat från 14 stycken elever till att
det inte inrapporterats något streck. En förklaring till det
är ökat stöd från internt, utbildningsinsatser för lärare,
specialpedagoger samt språkstöd.

2016

2017

2018

Verksamhetspoäng

133 145

166 305

155 670

Antal helårsplatser

166

208

195

A

45

96

46

B

106

163

78

C

150

221

107

D

150

187

132

E

191

263

139

F

41

96

52
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91

131

60
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•

Antalet verksamhetspoäng har under 2018 minskat jämfört
med 2017 med motsvarande 13 helårsplatser. Minskningen
kan förklaras med att eleverna genom att välja starter
jämna perioder blir antagna till externa anordnare i alla
gymnasiala ämnen utom matematik där vi också har
starter var femte vecka. I övrigt har vi enbart starter var
tionde vecka.

•

Antalet elever med betyget F har ökat från 96 stycken
under år 2017 till 135 stycken under 2018 vilket sett till
andelen innebär att antalet F har ökat från 8% år 2017
räknat på alla betyg till 12% F 2018 vilket är samma nivå på
andelen F 2016. Ökningen indikerar att vi behöver ta omtag
på fortbildningsinsatserna inom lärargruppen kring elever
i behov av extra stöd.

•

Antalet elever med streck har ökat från 131 år 2017 till 139
år 2018 vilket sett till andelen streck innebär en måttlig
ökning från 11% 2017 till 12% 2018. Andelen streck bör år
2019 kunna minskas genom att tydligheten i
organisationen ökar och att lärarna för avbrott på ej aktiva
elever. Under 2019 planeras ett fortsatt arbete med att följa
upp och revidera rutinerna kring coaching av elever samt
avbrottshantering på gymnasial nivå.

2016

2017

2018

Verksamhetspoäng

6 300

59 900

66 140

Antal helårsplatser

8

65

72,5

A

1

15

17

B

9

55

130

C

2

132

154

D

5

36

45

E

1

38

38

F
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1
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0

1

1
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Verksamhetspoängen har mellan 2017 och 2018 ökat
med 6 240 poäng.
Antal helårsplatser har gått från 65 platser till 72,5.
Två elever har fått betyget F eller streck. Alla andra
elever har fått godkända betyg. Anledningen kan vara
att lärlingsutbildningen ger stor möjlighet till
individanpassning; eleven, företaget (handledaren)
och skolan i samverkan. Personalen har även utbildats
inom elever i behov av särskilt stöd, vilket även kan vara
en av anledningarna.
Vuxenutbildningen har satsat resurser i form av lärare
och marknadsföring för att starta och bredda
lärlingsutbildningen.
Lärare har regelbundet besökt Jobbtorget på
Arbetsförmedlingen för att marknadsföra utbildningen
och komma i kontakt med sökande.
Branscherna har visat ett stort intresse och
lärlingsutbildning är en studieform som allt fler söker
sig till. Eftersom branscherna är delaktiga resulterar det
ofta i ett arbete efter studierna.

•
2016

2017

2018

Verksamhetspoäng

590 672

306 640

308 879

Antal helårsplatser

516

383

378

A

264

196

236

B

575

312

328

C

912

608

526

D

585

422

340

E

521

372

429

F

317

199

180

Streck

59

36

35
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Externa utbildningar har genomförts av ett flertal aktörer. Utbudet är stort
och vi har erbjudit utbildning inom flertalet branscher och ämnen.
Det har skett en minskning från 383 årsplatser (2017) till 282 årsplatser
under 2018.
Andelen betyg med F och streck har under 2018 minskat från 14 % (2017) till
10,5 av totalt antal betyg. Denna minskning beror säkerligen bland annat på
det arbete som vuxenutbildningen tillsammans med externa anordnare
genomfört med mål att förbättra förutsättningarna för eleverna att nå
målen.
Analyser som genomförts under året har pekat på kvalitetsbrister i
utbildning vilket har medfört ett beslut att inte upphandla viss specifik
utbildning. Att arbeta med kvalitetssäkring är ett givande men tidskrävande
– det är av stor vikt att fortsätta detta arbete och att de externa
utbildningsanordnarna ger elever den utbildning som upphandlats och en
god arbetsmiljö.
Klagomål från eleverna har handlat om lärartäthet, struktur och upplägg av
utbildning, lärares tillgänglighet, CSN och studiemedel och betygssamtal.
För distansstudier har kontakter tagits med respektive
utbildningsanordnare, där klagomålet har klargjorts, anordnaren har utrett
ärendet och återkommit till rektor för vuxenutbildningen, som efter det har
kontaktat eleven. Oftast har klagomålet åtgärdats omgående. Klagomål vid
skolförlagda yrkesutbildningar har främst framkommit vid kursråd som
hålls ca var 6:e vecka. Eleverna har framfört sina synpunkter till rektorer
där även utbildningsanordnares rektor/utbildningsansvarig deltagit.
Studieplaner och uppföljning av elever är områden
som behöver förbättras.

Antal SFI betyg per steg och kurs

2016

2017

2018

Steg 1 A

24

17

32

Steg 1 B

15

4

24

Steg 2 B

37

89

109

Steg 2 C

31

49

38

Steg 2 D

3

21

31

Steg 3 C

68

81

73

Steg 3 D

50

49

93

Steg distans C och D

107

87

50

Totalt

334

397

493
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Andel avbrott SFI
Z, Kommunen har i enlighet med stöd…
Y, Annan utbildningsanordnare (ej sfi)…
M, Uteblivit av annan orsak
K, Uteblivit från undervisningen av…
G, Flyttat till annan kommun
FLED, Föräldraledig
EJ, Ej studieaktiv/skolans beslut
A, Avbrott på grund av arbete eller…
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Förbättringen vad gäller genomströmningen av elever, dvs antal godkända betyg i kurser som har påbörjats under 2017
fortsatte även under 2018 men det finns fortfarande skillnad mellan kurser och studievägar.. Antalet godkända kursbetyg
har framför allt ökat i studievägarna 1 och 2. Det är också glädjande att fler elever i studieväg 1 har gått vidare till högre
kurser och att genomströmningen har förbättrats. I studieväg 2 kurs B ser vi en minskning men det kan förklaras med att
just intag elever som direkt placerats i kurs B har minskat något. Under flera år har denna kurs varit den som har tagit emot
flest antal elever. Nu ser vi istället att detta minskar något och fler börjar och väntar på att börja i studieväg 1. Samtidigt är
det fler av de befintliga eleverna som går vidare i sina studier och klarar C kurs.

Det vi däremot kan se är att andelen godkända betyg bland elever som studerar på distans fortsätter minska. Enligt våra
analyser så är detta en fortsatt konsekvens av att denna studieform har framför allt ökat och byggts ut med bland elever i
studieväg 2. Eleverna i den här målgruppen har en kortare utbildningsbakgrund och mindre data- och studievana vilket
ofta betyder längre studietid. Att studera på distans är inte den optimala studieformen för den här gruppen, men dessa
elever har tvingats till det för att de inte på något annat sätt har kunnat kombinera arbete och studier på SFI.

Genomströmningen på distansstudierna är fortsatt låg men antal elever som studerar på detta sätt har blivit fler.
Distansstudier i studieväg 3 har inte haft en märkbar sämre måluppfyllelse men kraven på en tydlig progression för att få
behålla sin studie plats har ökat vilket har resulterat i att fler elever har skrivits ut eller själva avbrutit sina studier.
Under hösten 2018 har vi även startat insatser kopplade till utbildningsplikt där ett antal elever i framför allt studieväg 1
och 2 har haft möjlighet att läsa några orienteringskurser. Dessa kurser har gett möjlighet till grundläggande kunskaper i
matematik, data och arbetsmarknad och hälsa. Resultat och uppföljning av de är insatserna kommer att ske under 2019.
Detta har även betytt en resursförstärkning i studieväg 1 och ökat antal undervisningstid vilket har sannolikt bidragit till
bättre genomströmning och resultat
När det gäller avbrott ser vi att den största anledningen till avbrott är att elever har fått ett arbete och näst störst orsak är
okänd anledning dvs eleverna har lämnat studier utan meddela skolan. Vi ser också att antalet elever som har avslutat
studier genom skolans beslut är tredje största orsak och det kan bero på att vi generellt har blivit skarpare i att ställa krav
på fortsatt progression och närvaro för att få behålla sin studieplats på SFI.

När det gäller placering av eleverna i grupper saknas det ofta dokumentation över de tidigare studierna och då kan man
enbart utgå ifrån elevernas egen uppfattning om sina studier. Ibland stämmer den inte överens med professionens
bedömning, vilket kan resultera i att eleverna behöver placeras om i andra studiegrupper.
För att undvika detta och underlätta nivåplaceringar inrättades hösten 2017 en kartläggnings-enhet på SFI, vars uppdrag
är att ta hand om kartläggning av elevernas förkunskaper, nivåplacering, gruppbyten, kontakt med andra aktörer och
myndigheter i syfte att förkorta elevernas studietid och underlätta etablering på arbetsmarknaden. Detta utvecklades
under 2018 i samarbete med Skolverket där vi har bidragit till att ta fram kartläggningsmaterial som ska användas på
nationell nivå. Under perioden har det fortsatt funnits ett större antal sökande till SFI än vad vi har kunnat ta emot, vilket
har resulterat i att det har uppstått köer. Antalet elever som väntat och längden på väntetiden har dock kunna variera
ganska kraftigt beroende på vilken tid på året ansökningarna lämnades in, om det handlade om etableringselever eller
inte, vilken studiegrupp de skulle placeras in och annat. Väntetiden har kunnat variera allt från en vecka till 4-5 månader.
Vår mottagningskapacitet har mest påverkats av brist på behöriga SFI-lärare och i viss mån tillgång till lokaler och
infrastruktur även om de ekonomiska resurser har varit tillräckliga. Det sammanlagda antalet elever under 2018 har varit
högst hittills.
Planeringsförutsättningarna har också varit försvårade med stor omsättning på framför allt elever och i viss mån även
personal. På grund av att verksamheten har fortsatt växa och det har blivit fler både elever och personal har vi även
fortsatt anpassa och effektivisera vår organisation i syfte att göra den ännu flexiblare.

Andelen SFI-elever som 2017 gick vidare till studier inom den egna grundläggande och gymnasiala vuxenutbildningen
var 13 %. Den här siffran skulle behöva ställas i relation till antal avbrott och återgång till studier på SFI samt även AFstatistik gällande antal nyanlända som har gått till praktik, arbete eller aktiviteter hos andra aktörer än den kommunala
Vuxen-utbildningen. Vissa elever läser redan på högskola/universitet, eller arbetar där, och elever som har flyttat läser
eventuellt vidare på annan ort.
Fler ska kunna bedriva studier samtidigt som de arbetar. Det kan vara svårt att få en tydlig kontinuitet och
långsiktighet i studierna då fokus ibland hamnar på att få ett arbete, kopplat till individers möjlighet till
uppehållstillstånd. Anvisningar av SFI-elever till regelrätt arbete eller praktik, även elever med kort
utbildningsbakgrund i studieväg 2 och även studieväg 1 har ökat. Som det tidigare har påpekats är det generellt
svårare för den här målgruppen att kombinera arbete och studier i en större omfattning.

2016

2017

2018

Verksamhetspoäng

93 220

88 055

98 315

Antal helårsplatser

116

110

220

VG

295

276

320

G

343

200

207
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9

2

9
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-

-

-
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En ökning av verksamhetspoäng från föregående år som
dels beror på en tandsköterskeutbildningens ökning i
poäng och dels fler klasser igång samtidigt.
Andelen VG-betyg är avsevärt högre än andelen G-betyg,
60% jämfört med 38%. Man kan se en stadig ökning av
andelen VG-betyg de senaste två åren, från 45% 2016 till
60% 2018. En orsak till detta kan vara ny undervisande
personal som saknar pedagogisk utbildning. Kollegial
kompetensutveckling kring pedagogik samt betyg och
bedömning har startats under året och planeras fortsätta
framgent.
Från och med höstens starter övergick El- och
automationsingenjör och VVS- och energiingenjör från
bunden utbildning till distans, detta har ställt högre krav
på kvalitet och ändrad pedagogik, vilket har framkommit i
utvärderingar.
15 st VVS- och energiingenjörer examinerades, av 21 st
startande. Från El- och automationsingenjör
examinerades 16 st, av 20 startande.
Tandsköterskeutbildningen startade sin fjärde omgång
totalt i december. Utvärderingarna har varit övervägande
positiva och de synpunkter som inkommit har behandlats
och åtgärdats.

Orsak

Kvinnor % Män %

Annan orsak

3,5 (2,6)

6,7 (3,3)

Arbete eller långtidspraktik

4,4 (8,0)

6,7 (10,6)

16,9 (16,4)

25,9 (25,2)

Felval/för svår kurs

1,4 (1,1)

0,8 (0,2)

Ingen orsak angiven

58,1 (56,9)

51,2 (51,2)

Kombination arbete och studier

2,8 (2,6)

1,8 (2,3)

Personliga skäl

3,9 (6,1)

0,5 (2,3)

Ej studieaktiv, skolans beslut

•

•
•
•
•
•

Förhållandet mellan män resp. kvinnor i studier har blivit mera jämställt under den undersökta perioden
2018 jämfört med samma period året innan. Totalt har antalet personer i studier minskat något - för män
har minskningen varit knappt 1 % mot ca 10 % för kvinnor.
Andelen avbrott har minskat från 37 % till 29 % för kvinnor och från 43 % för män till 22 % 2018!
Andelen som gör avbrott för att gå till arbete eller praktik har minskat något för både män och kvinnor.
Andelen personer som gör avbrott och lämnar en kurs/utbildning utan att höra av sig eller ange orsak
ligger fortsatt på en hög nivå; 58,1 för kvinnor och 51,2 % för män.
Vad gäller övriga orsaker ses endast mindre förändringar.
Antalet personer som stannat i studier än som har gjort avbrott har blivit fler, vilket kan vara ett resultat
av att kompetenshöjande insatser kring anpassningar och funktionsvariationer, betyg och bedömning
och språkutvecklande arbetssätt har fortsatt i personalgruppen inom Vuxenutbildningen. De individanpassningar som blivit följden har med stor säkerhet haft effekt liksom att rutiner och strukturer förfinats.
Under året har s.k. arbetsmarknadsdagar genomförts för utrikesfödda och nyanlända elever, vilka också
kan ha haft god inverkan på studierna, då man under dessa har kunnat få en bra bild av kompetenskrav
för ingång i valt yrke.

•
•
•

•
•

Ett förbättringsområde är att skolan aktivt eftersöker anledningarna till avbrott för att ge
verksamheten en bättre bild av vilka åtgärder som krävs för möta individens behov.
Ej studieaktiva elever ska avbryta sina studier. Däremot kan skolan bli bättre på att coacha
eleverna i deras studier. Arbetet med att ta kontakt med eleverna så fort de visar inaktivitet, för
att eleverna ska komma igång med sina studier igen kommer att fortsätta.
I de fall personliga skäl innebär att eleven behöver mer stöd, finns möjlighet att erhålla stöd från
specialpedagogerna i verksamheten. En specialpedagog med inriktning på yrkesutbildningar och
lärlingsutbildning kommer att anställas. Utgörs personliga skäl av andra faktorer kan det vara
svårt att påverka denna siffra.
Möjligheten att i starten av en utbildning genomgå en orienteringskurs för att kunna göra ett väl
underbyggt studieval, bör leda till att fler slutför påbörjad utbildning.
Nivåtester och en grundläggande kartläggning förväntas kunna bidra till större träffsäkerhet när
det gäller placering i rätt kurs på rätt nivå och därmed till individers förutsättningar att
genomföra sina studier.

Vuxenutbildningens båda bibliotek ökade med ca
6% från 3 706 (2017) till 3 936 (2018)

Tentamensservice genomförde 153 tentamina för
distansstuderade – en ökning med 8 jämfört med
2017.
Under hösten påbörjade inga nya studerande
socionomprogrammet (utlokaliserat från Umeå
Universitet) i och med att utbildningen kommer att
göras om, men årskurs 2 av den utbildning som
påbörjades 2017 har fortsatt. Inom socionomutbildningen genomfördes totalt 23 tentamenstillfällen.
2018 genomfördes 64 sändningar med telebild.
2017 genomfördes 81 sändningar.

•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

Beställning av betyg och intyg
Anmälan om avbrott på
heldistanskurser
Ansökan till vuxenutbildning
Anmälan/Betalning prövning
Betalning avgift för kompletterande
läromedel
Klagomålsanmälan

Bokning av tid hos studie- och
yrkesvägledare
Anmälan till och utvärdering av
uppdragsutbildning
Prövningsanmälan SFI
Anmälan förlängning av kurser

•

•
•
•
•

•
•

Regeringens satsning på ett nytt kunskapslyft för vuxna har fortsatt med särskilda statsbidrag för regional
yrkesinriktad vuxenutbildning, lärling, lärling i kombination med SFI, yrkesförare, yrkesvux och yrkesvux i
kombination med SFI.
Statsbidragen för regional yrkesinriktad vuxenutbildning förutsätter fortsatt regional samverkan mellan minst
tre kommuner och ställer krav på kommunen att satsa motsvarande resurser.
Skolverket har tagit fram yrkespaket som ska vara ett första steg in till yrkesutbildningar och man har också
presenterat ett kartläggningsverktyg för yrkeskunskaper på gymnasial nivå.
Den reviderade läroplanen för vuxenutbildningen gäller från halvårsskiftet 2018. Ändringarna i läroplanen har
kommit till för att förtydliga vuxenutbildningens uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens.
Den s k Komvux-utredningen redovisade sitt uppdrag i augusti 2018. Man konstaterar att elevgruppen blivit
alltmer heterogen och med större behov av individuella anpassningar. En förändring i Skollagen förslås som
säger att ” den kommunala vuxenutbildningen utgör en bas för den nationella och regionala
kompetensförsörjningen till arbetslivet och en grund för fortsatt utbildning”. I utredningen föreslås bl. a
förändrade antagningsregler för att göra det möjligt att karriärväxla, att Skolverket ska ges i uppdrag att ge stöd
till kommunerna i prioriteringsarbetet, en förenklad betygsskala inom sfi och grundläggande vuxenutbildning,
en flexibel högskoleexamen från vuxen utbildningen, ett komvuxarbete i st. f examensarbete, förändringar vad
gäller särvux både i fråga om försörjningsmöjligheter och möjligheter till vidare studier, mm.
De regionala dialogerna om vuxenutbildning och yrkesvux som Skolverket genomfört fortsatte under 2018.
DUA, Delegationen unga till arbete, har från 2018 kommit att också omfatta nyanlända – Delegationen unga och
nyanlända till arbete.

•

•
•

•

Stora rekryteringsbehov inom många branscher gör att det s k kunskapslyftet fortsätter med utökning av
utbildningsplatser för vuxna generellt; gäller inte bara kommunal vuxenutbildning utan även yrkeshögskola, högskola och universitet samt folkbildningen.
Kraven på samverkan mellan kommuner samt egenfinansiering för att ta del av statsbidragen för yrkesvux
kvarstår.
Studiestartsstödet som infördes 2017 har lockat färre sökande än beräknat, anslagen till kommunerna har
dragits ner men kommer att finnas kvar under 2019.
Den s k KLIVA-utredningen som fått namnet På väg mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever
med svenska som andraspråk kommer att presentera sitt arbete. I uppdraget ingår att ” att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av god kvalitet som motsvarar elevernas
behov och förutsättningar samt att förbättra genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till
och kombinationer med andra vuxenutbildningar”.

•

Öka andelen nyanlända inom lärlingsutbildning

•

Förkorta tiden inom kommunal vuxenutbildning för personer med akademisk
bakgrund

•

Starta kombinerad yrkesutbildning/SFI inom vård och barnskötare

•

Ökad kännedom om elevers/studerandes upplevelse av utförd utbildning

•

Förbättrad psykosocial arbetsmiljö

•

Vuxna ska stimuleras att studera - finna och motivera till studier

•

Vuxenutbildningens utbildningar ska upplevas attraktiva för målgruppen

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Anpassa utbud och utbildningsformer efter individens behov och förutsättningar och i
samverkan med andra myndigheter, anordnare och instanser.
Utveckla utbildningen för elever inom särskild utbildning för vuxna, t ex med
lärlingsutbildning.
Fortsatt arbete med att nå och motivera personer med rätt till och/eller i behov av kommunal
vuxenutbildning genom att t ex anpassa och utveckla information och marknadsföring.
Förkorta utbildningsvägarna för nyanlända – i samarbete med Arbetsförmedlingen, andra
kommunala insatser (SOC försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser) och gymnasieskolan.
Digitalisering och automatisering.
Kvalitetsuppföljning av och i samarbete med externa utbildningsanordnare.
Kompetensförsörjning och rekrytering av behörig personal.
En samlad vuxenutbildning i kommunen.
Fortsatt implementering av arbete i Teams.

•

Samverkan med Arbetsförmedling har intensifierats med anledning av Arbetsförmedlingens uppdrag gällande
etablering och matchning, införandet av studiestartsstödet och den s.k. utbildningsplikten, som infördes från 2018.

•

Vuxenutbildningens arbete har ett fokus på tillgänglighet och möjliggörande för personer som av olika anledningar har
svårt att komma in på arbetsmarknaden och därför behöver studera; individer som inte fullgjort sin gymnasieutbildning, har en funktionsnedsättning, är födda utanför Europa eller behöver ställa om för en ny yrkeskarriär. Ett
annat fokus ligger på att tillgodose arbetslivets behov av kompetent arbetskraft. Inom alla skolformer utom inom
gymnasial vuxenutbildning har antalet deltagare ökat. Jämfört med riket så når Vuxenutbildningen också målgruppen
kortutbildade i något större utsträckning. Måluppfyllelsen har ökat och andelen avbrott har minskat markant.

•

Antalet deltagare inom lärlingsutbildning har ökat markant och fler yrkesutbildningar i kombination med SFI kommer
att tas fram. Planer finns för jobbspår inom inriktningarna vård och omsorg samt barnskötare. Yrkeshögskoleutbildningar inom bristyrken såsom El- och automationsingenjör, VVS- och energiingenjör och Tandsköterska bedrivs i syfte
att säkra kompetensförsörjningen.

•

Vuxenutbildningen bedriver fortsatt yrkesförberedande SFI inom vård och omsorg och har under perioden gjort
insatser för att andelen SFI-studerande som avslutar sin utbildning och går vidare till utbildning ska öka.

•

Rekryteringsbehovet av lärare i svenska som andraspråk har varit fortsatt stort och med tanke på den totala
elevgruppens heterogenitet och behov av anpassningar har behovet av speciallärare/specialpedagoger ökat.

